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У грі взяли участь 40  роїв із 
Київської області та 1  рій, 
який приїхав на  місце зма‑

гань із Авдіївки.
Із 19  по  22  червня проходив ІІ 

етап гри «Сокіл» («Джура») в Київ‑
ській області.

Урочистості було розпочато у  м. 
Біла Церква біля стели Героям 
Небесної Сотні з покладання квітів 
для вшанування пам’яті полеглих 
учасників Революції Гідності. Уро‑
чисте відкриття та перший день 
гри відбувалися на території 72‑ої 
окремої механізованої бригади ім. 
Чорних Запорожців. Тут було про‑
ведено конкурс «Впоряд», знайом‑
ство роїв з військовою частиною, 
різноманітні майстер‑класи.

Таборування та три наступні дні 
проходили на  території КЗ КОР 

«Володарська спеціалізована за‑
гальноосвітня школа  — І‑ІІІ сту‑
пенів — Центр реабілітації» в смт 
Володарка.

Всі рої було розділено на 6 куре‑
нів, обрано виховників, курінних, 
девізи, пісні. Саме в складі куре‑
нів юні джури ходили до  їдальні 
(під виклики девізу та спів пі‑
сень), брали участь у  конкурсах, 
майстер‑класах. Це неабияк згур‑
товувало колективи.

Бучанську ОТГ представляв рій 
«Відважні соколи» Бучанської 
СЗОШ № 5 — переможець міського 
етапу гри. За остаточними підсумка‑
ми суддівських протоколів бучан‑
ський рій посів призові місця у 4 з 
9 конкурсах: 1 місце — «Впоряд» та 
3 місце — «Ватра», «Стрільба з пне‑
вматичної зброї» та «Відун».

За підсумками 10  конкурів рій 
«Відважні соколи» посів 2  місце 
з 41  рою  — учасників обласного 

етапу Всеукраїнської гри «Сокіл» 
(«Джура»).
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ПОГОДА

У НОМЕРІ:

СКИБА ТА КО ТЯГНУТЬ 
КЛАВДІЄВО В МИКУЛИЧІ.  
ГРОМАДА ХОЧЕ В БУЧУ!

БУЧАНСЬКІ НОВАЦІЇ ДЛЯ 
КОМФОРТУ

 ДЕНЬ            НІЧ

*За даними сайта GISMETEO.UA
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У БУЧІ ГОРІЛИ СКЛАДИ 
СЕКОНД-ХЕНДУ

стор. 6

Г енеральна прокуратура Украї‑
ни повідомила про підозру 
екс‑президенту країни Вік‑

тору Ющенку в  рамках справи 
про виведення резиденції «Ме‑
жигір’я» із державної власності. 
Про це повідомив народний де‑
путат Сергій Лещенко у  своєму 
Telegram‑каналі.
«Підозру висунула Генпрокура-

тура в рамках справи про ре-
зиденцію «Межигір’я», яка була 
виведена з державної власно-
сті в 2007 році», — написав він.

ЧИ ОТРИМАЄ МОСКАЛЕНКО ПІДОЗРУ, ЯК І ЮЩЕНКО, 
ЗА ПЕРЕДАЧУ МЕЖИГІР’Я ЯНУКОВИЧУ?

стор. 2
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ОЛЬГА ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК
Партія Президента «Слуга народу»  
визначилась з кандидатом у народні депутати 
по 96-му виборчому округу.   
ЗеКоманду представлятиме відома 
тележурналістка

У Києві 9 червня відбувся з’їзд політичної партії «Слуга 
народу», де була представлена перша сотня кандидатів 
у народні депутати від цієї політичної сили. Серед них, 

окрім членів передвиборчої команди Президента України Во‑
лодимира Зеленського, медійники, юристи, освітяни, волон‑
тери, спортсмени, лікарі, журналісти та антикорупціонери. На 
з’їзді також було затверджено список кандидатів від ЗеКоман‑
ди по мажоритарних виборчих округах. На 96‑му виборчому 
окрузі, куди входить і наш Вишгородський район, за мандат 
народного депутата від партії «Слуга народу» боротиметься 
відома тележурналістка, авторка гучних розслідувань Ольга 
Василевська‑Смаглюк.   

МОЛОДЬ ІЗ БУЧІ ВИБОРОЛА ДРУГЕ МІСЦЕ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 
ПАТРІОТИЧНІЙ ГРІ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ: 
історія та цікаві факти

стор. 8
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— Вас знають як успішного журналіста 
телеканалу «1+1» та звикли бачити в теле-
кадрі. Проте ваші біографічні дані відсутні 
в інтернет-мережі. Що б Ви хотіли, аби ваші 
виборці знали про Вас?

— Мені 34  роки. Я  народилася й виросла 
в родині дуже гідних людей. Мама — медик. 
Батько — журналіст. У родині мене навчили 
поважати працю, цінувати людську гідність 
і ніколи не зупинятися у власному розвитку.

Уже в  середніх класах я  точно знала, що 
прагну, як батько, бути журналістом. Відразу 
по закінченню школи, в 2003 році, вступила 
на  відділення журналістики Київського між‑
народного університету. З першого курсу па‑
ралельно працювала кореспондентом всеу‑
країнської газети «День», де спеціалізувалася 
на  питаннях соціально‑економічного життя 
України. Із четвертого курсу вже працювала 
редактором відділу економіки інтернет‑ви‑
дання «Главком», а пізніше редактором від‑
ділу і політичним оглядачем газети «Дело».

З 2011  року по  теперішній час я  — спеці‑
альний кореспондент «Телевізійної служби 
новин» ТОВ «ТРК «Студія 1+1». Вже 15 років 
спеціалізуюся в проведенні журналістських 
розслідувань, пов’язаних із проявом еконо‑
мічної й політичної корупції. Проведено по‑
над 200 розслідувань, за результатами яких 
суспільство й правоохоронні органі звер‑
нули увагу на  сумнівну діяльність ряду чи‑
новників, депутатів і підприємців, які своїми 
корупційними діяннями розмивали основи 
вітчизняної економіки, політики й, в  оста‑
точному підсумку, національної безпеки.

— Чому Ви обрали таку дивну журналіст-
ську спеціалізацію? Чи виправдала робота 
в ЗМІ ваші очікування?

— Журналістські розслідування, напевно 
є найбільш дієвим способом представників 
четвертої влади впливати на  представни‑
ків інших гілок влади. Вдале розслідування 
дозволяє зрушити з місця важливу пробле‑
му, дисциплінує високопосадовців, приму‑
шує можновладців коригувати свою пове‑
дінку з огляду на громадську думку.

Фігурантами моїх розслідувань були і пре‑
зиденти України, і члени уряду, і керівники 
державних підприємств, і люди в  погонах. 
Люди з надзвичайними повноваженнями, 
владою і ресурсами.

Робота ця непроста й небезпечна. Прак‑
тично кожне розслідування передбачає ри‑

зики для життя і 
здоров’я не  лише 
мене, але й моїх 
рідних і близьких. 
Не  раз відчувала 

страх за  можливі акти помсти мені з боку 
об’єктів моїх розслідувань. Було різне: по‑
грози, стеження, прослуховування, спро‑
би підкупу й т. п., але щораз у глибині душі 
я відчувала задоволення від того, що зав‑
дяки мені й моїм колегам‑журналістам та‑
ємне ставало явним, а корупціонери різних 
рівнів починали жити з оглядкою на мож‑
ливе викриття. Від цього отримую моральне 
і професійне задоволення.

— Що, крім журналістики, займає Вашу 
увагу?

— Напевно, постійна освіта і самороз‑
виток. Проведення розслідувань склад‑
них економічних і політичних механізмів 
функціонування влади зажадало від мене 
спеціальних знань. Довелося здобути дру‑
гу вищу освіту з економічної спеціальності 
в Національній академії статистики обліку й 
аудиту. Зараз продовжую навчання в  цьо‑
му закладі вже в аспірантурі за програмою 
доктора філософії в галузі економіки. Готую 
наукову працю, присвячену проблемам ті‑
ньової економіки та політичних механізмів 
її підтримки в  сучасній Україні. Працюю з 
великими даними.

Крім цього, знаковою подією в моєму житті 
стала робота у якості члена суспільної ради 
при Уповноваженому Верховної Ради Украї‑
ни із прав людини з 2012 по 2018 роки. Саме 
в цей період прийшло усвідомлення масш‑
табів проблеми правового свавілля в країні, 
недосконалості правоохоронної й судової 
систем. Сформувалося тверде бажання ки‑
нути виклик існуючому порядку речей.

— Як ви стали членом команди Президен-
та України Володимира Зеленського?

— Товариським стосункам з Володими‑
ром Зеленським я  зобов’язана своїй ро‑
боті на  «ТРК «Студія 1+1». Він прийшов з 
«Кварталом‑95» на  телеканал в  2012  році. 
Я  на  рік раніше. Ми представляли молоді 
творчі колективи, які прагнули через ме‑
дійну сферу змінити ставлення українців 
до  влади, до  життя, до  цінностей. Посту‑
пово між журналістами і «кварталівцями» 
каналу виникли приязні відносини. «ТСН» 
і «Квартал» стали брендом «плюсів». Ми 
почали реалізовувати спільні проекти. Во‑
лодимиру Зеленському вдалося об’єднати 
навколо себе молодих, креативних і енер‑
гійних людей, які прагнули зробити євро‑
пейський вибір України незворотнім, зо‑
крема шляхом впливу на світогляд наших 
співвітчизників. І сьогодні існує суспільний 
запит на  конвертацію приголомшуючого 
успіху телесеріалу «Слуга народу» в успіш‑
ну та ефективну однойменну політичну 
партію.

Почуваю себе частиною цього процесу. 
Вдячна Володимиру Зеленскому та членам 

його команди за дружбу і пропозицію пред‑
ставляти його політичну силу на 96‑му ви‑
борчому окрузі.

— Що спонукає Вас успішну людину йти 
в парламент, де можливо втратити репута-
цію гарного журналіста і не набути репута-
ції кваліфікованого парламентаря? Ви усві-
домлюєте ризики?

— Так, усвідомлюю, проте не  все можна 
вимірювати лише репутаційними ризика‑
ми. Сьогодні я, крім професійних питань, 
живу інтересами двох моїх дочок. Усе ча‑
стіше замислююся про майбутнє їхнього 
покоління. Чи не буде нам соромно за те, 
у якому стані передамо їм країну? Дуже хо‑
четься, щоб їм не  довелося залежати від 
таких хазяїв життя як Янукович, Порошен‑
ко або їхніх прислужників. Дуже хочеться, 
аби Володимир Зеленський і партія «Слу‑
га народу» створили нормальні умови для 
життя простих українців і нашим дітям 
не  хотілося  б їхати за  кордон у  пошуках 
кращого життя.

— У чому Ви бачите головну проблему на-
шого політикуму? Нашої влади?

— Перемога Зеленского на  президент‑
ських виборах продемонструвала, що су‑
спільство втомлене від старих політиків. 
Суспільство сподівається на молодь, яка ви‑
росла вже в незалежній Україні. Яка орієн‑
тована на європейські цінності та не дуже 
стурбована питаннями особистого збага‑
чення.

Порошенко програв президентські вибо‑
ри, але його команда  — старі політики  — 
не  склали зброї та протидіють перемозі 
нових політичних практик. Вони використо‑
вують парламент як бастіон реакції. Парла‑
мент відмовляється відправити у відставку 
неефективний уряд, керівників правоохо‑
ронних і силових структур, відмовляється 
голосувати за  нове, прогресивне вибор‑
че законодавство. Цей парламент нікому 
не потрібний. Рівень його підтримки — 4 %. 
Це повне банкрутство. Парламент повинен 
бути переобраний.

Перемога Зеленського на президентських 
виборах з безпрецедентно високим рівнем 
довіри в 73 % може бути втрачена, якщо но‑
вим політичним силам не вдасться створи‑
ти парламентську більшість. Саме тому пар‑
тія «Слуга народу» іде на вибори і висуває 
на  кожному мажоритарному окрузі свого 
представника. Наша мета — більшість у пар‑
ламенті, новий уряд, нова  — цивілізована 
законотворчість, відділення бізнесу від по‑
літики, максимальна прозорість влади та її 
підзвітність народу.

Виборці 96‑го округу в цій ситуації своїми 
голосами отримують можливість відповісти 
на  запитання: вони із Зеленським за  рух 
України до нової якості політики, або вони 
тримаються за старих політиків, які ведуть 
Україну до національної катастрофи.

— Чому саме ви зупинили свій вибір 
на 96-му виборчому окрузі?

— Я готова була йти по  сусідньому окру‑
гу міста Києва, де багато років мешкаю, 
але керівництво партії запропонувало ба‑
лотуватися саме по  96‑му. Логіка моїх ко‑
лег, напевно, полягає у бажанні спонукати 
представників медійного крила команди 
Зеленського (журналістів та блогерів) бало‑
тувалися на тих округах, де діючими нарде‑
пами є одіозні особистості.

— А що Ви розумієте під «одіозними осо-
бистостями»?

— З моєї точки зору ціла група народних 
депутатів займають місця в  парламенті 
зовсім не для того, щоб займатися законо‑
творчістю, а  для одержання депутатської 
недоторканності й лобіювання у  високих 
кабінетах своїх бізнес‑інтересів, а  також 
бізнес‑інтересів своїх партнерів. Фактично 
вони перетворюють парламент в олігархіч‑
ну тусовку, байдужу як до долі країни в ці‑
лому, так і до долі кожного простого україн‑
ця зокрема. Ці люди ховають своє реальне 
політичне й економічне життя від погляду 
своїх виборців. Вони, як таргани, добре 
себе почувають у  тіні й дуже не  люблять 
сонячного світла. Наше завдання — медій‑
ників‑кандидатів від «Слуги народу» — ін‑
формаційно підсвітити ситуацію на  таких 
округах. Поставити виборця в ситуацію сві‑
домого вибору.

Я — частина команди Президента Укра‑
їни Володимира Зеленського. Впевнена, 
що виборці 96‑го округу дадуть Зелен‑
ському шанс сформувати парламентську 
більшість і підтримають його команду. З 
минулим треба прощатися рішуче, осо‑
бливо з тим, яке украло в нас багато ро‑
ків життя і наші надії на  «покращення 
вже сьогодні».

— Як Ви персонально ставитесь до діючо-
го народного депутата України від 96-го ви-
борчого округу Ярослава Москаленка?

— Для мене  — це людина, яка «виписа‑
ла» Януковичу Межигір’я, коли очолювала 
Вишгородську РДА. Людина, яка була послі‑
довником схем Курченка після втечі того з 
України в  2014  році. А  його помічники, які 
очолювали українські газовидобувні та га‑
зотранспортні підприємства, нині є власни‑
ками частини незаконно приватизованих 
земель на окрузі.

— Як плануєте вести кампанію?
— Спробую протягом усієї виборчої кам‑

панії перебувати в  інтенсивному діалозі 
з виборцями, а  у  випадку моєї перемоги 
на виборах бути вкрай демократичним, від‑
критим і відповідальним перед виборцями 
народним депутатом. Усі волонтери, які до‑
помагатимуть мені під час виборів, сподіва‑
юсь, посядуть гідні місця в  партійних осе‑
редках «Слуги народу», адже партія лише 
створюється.

Планую не рідше ніж раз на  тиждень зу‑
стрічатися з виборцями. Графік моїх зустрі‑
чей з містянами ми оприлюднимо найближ‑
чим часом. 

 ВИБОРИ

ОЛЬГА ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК: 15 років 
журналістських розслідувань зробили 
мене свідомою частиною команди 
Президента Володимира Зеленського

Відома тележурналістка висунута з’їздом політичної партії «Слуга народу» кандидатом 
у народні депутати України по виборчому округу №96.

  спілкувався Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

Як уточнив нардеп, Ющенко оголошено підозру за части‑
ною 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заво‑
лодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Цю інформацію вже підтвердили прес‑секретарка Гене‑
рального прокурора України Лариса Сарган та екс‑глава 
прес‑служби столичної прокуратури Олена Яхно.

Очевидно, що до цієї резонансної справи причетний 
і народний депутат Ярослав Москаленко, який з квітня 
2010 року очолював Вишгородську райдержадміністрацію. 
Нагадаємо, у серпні 2010 року він був призначений пер‑
шим заступником голови Київської ОДА, а на парламент‑
ських виборах 2012 року його обрали депутатом Верховної 

Ради України від Партії регіонів.
Громадські організації Вишгорода Київської області вже 

звертались до Генпрокурора України та міністра внутрішніх 
справ з вимогою провести неупереджене розслідування 
причетності народного депутата України Ярослава Моска‑
ленка до передачі «Межигір’я» екс‑президенту України 
Віктору Януковичу.

За інформацією голови вишгородського міського осе‑
редку організації «Сила людей» Артема Глущенка, нардеп 
Ярослав Москаленко за заслуги перед «сім’єю Януковича» 
отримував у власність великі земельні наділи за копійча‑
ною вартістю».

Суспільство чекає на відповідні дії Генпрокуратури 
по відношенню до нардепа Москаленка, наголошуючи, 
що саме завдяки йому Янукович і його компанії отримали 
контроль над заповідними землями Межигір’я і тому він 
повинен понести персональну відповідальність за дери‑
бан межигірського заповідника. 

ЧИ ОТРИМАЄ МОСКАЛЕНКО ПІДОЗРУ, ЯК І ЮЩЕНКО, ЗА ПЕРЕДАЧУ 
МЕЖИГІР’Я ЯНУКОВИЧУ?

 ОТАКОЇ!

 Закінчення. Початок на стор. 1

  Уляна КРИНИЦЬКА 
ПОГЛЯД

 Закінчення. Початок на стор. 1
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 ЕКОЛОГІЯ

 ЕКОЛОГІЯ

З 1 липня згідно із Законом «Про 
Державний бюджет України на 
2019 рік» розмір прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили пра‑
цездатність, буде підвищено з 1497 до 
1564 гривень. У зв’язку з цим  Пенсій‑
ний фонд України проведе черговий 
перерахунок пенсій.

Перерахунку підлягатимуть, зокрема:
 мінімальні та максимальні розміри 

пенсій;
 доплата за понаднормативний 

стаж, передбачена статтею 28 Закону 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» (крім пенсіо‑
нерів, які працюють (провадять діяль‑
ність, пов’язану з отриманням дохо‑
ду, що є базою нарахування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер‑
жавне соціальне страхування));
 надбавка до пенсії за особливі 

заслуги відповідно до Закону «Про 
пенсії за особливі заслуги перед Укра‑
їною»;
 підвищення відповідно до Законів 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» та «Про жертви 
нацистських переслідувань»;
 щомісячна державна адресна до-

помога інвалідам війни та учасникам 
бойових дій;
 мінімальна пенсійна виплата осо-

бам з інвалідністю, щодо яких вста‑
новлено причинний зв’язок інвалід‑
ності з Чорнобильською катастрофою 
та інвалідам з числа учасників ліквіда‑
ції наслідків аварії на ЧАЕС;
 державна соціальна допомога на 

догляд інвалідам війни;
 виплати, які залежать від величи-

ни прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, та їх роз‑
міри з 01.07.2019 р.

Отже, скільки отримуватимуть різні 
категорії пенсіонерів після перера‑
хунку 1 липня — у нашій інфографіці.

Також буде переглянута надбавка на 
утриманців відповідно до Закону «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільне‑
них з військової служби та деяких ін‑
ших осіб». Така надбавка на утриман‑
ців складе 782 грн (50 %)

Буде переглянута й надбавка до пен‑
сії особам, які мають статус «Почесний 
донор України» та «Почесний донор 
СРСР». Розмір цієї надбавки збіль‑

шиться з 185,30 до 193,60 грн. Така над‑
бавка визначена на рівні 10 % від про‑
житкового мінімуму на одну особу в 
розрахунку на місяць, що з 01.07.2017 р. 
складе 1936 грн.

Перерахунок пенсій з 01.07.2019 р. 
органами Пенсійного фонду України 
буде проведений автоматично. Роз‑
мір підвищення пенсії кожній особі 
визначатиметься індивідуально. Ін‑
формацію щодо механізму проведен‑
ня перерахунку пенсій люди зможуть 
отримати в органах Фонду за місцем 
перебування на обліку. 

З 1 ЛИПНЯ В УКРАЇНІ — ЧЕРГОВЕ ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ

  Інна КОСЯНЧУК 
ПОГЛЯД

Виплати перерахують низці категорій пенсіонерів. Цей перерахунок пов’язаний з підвищенням розміру прожит-
кового мінімуму для непрацездатних

ДЕНЬ БЕЗ ПЛАСТИКУ: вам торба…
3 липня  — день, який можна назвати 

своєрідним святом тих, хто закликає 
до чистоти довкілля і сам намагається 

щось робити для того, щоб неорганічного 
сміття було поменше. 3 липня — International 
Plastic Bag‑Free Day, тобто Міжнародний 
день відмови від поліетиленових пакетів.

Міністр екології та природних ресурсів 
України Остап Семерак закликав заклади 
торгівлі та послуг (супермаркети, магазини, 
ринки) прожити один день без викори‑
стання поліетилену. «Думаю, що один день 
без поліетиленових пакетів українці змо-
жуть прожити без втрат та психологіч-
них травм. Щоб мій заклик не  залишився 
просто хорошою пропозицією, ми разом із 
Програмою розвитку ООН, міжфракційним 
об’єднанням депутатів “Зелена енергія 
змін” та Zero Waste Alliance Ukraine виріши-
ли в цей день провести загальноукраїнську 
акцію «День без поліетилену», — зауважує 
Остап Семерак.

Офіційні листи з пропозицією підтрима‑
ти акцію Міністр надіслав до  торгівельних 
мереж. Також він попросив не  використо‑
вувати у  цей день поліетиленові пакети й 
покупців.

Але… Люди  ж все одно прийдуть у  мага‑
зини за  продуктами, які вони звикли па‑
кувати в  поліетилен. Що їм запропонують 
взамін?

Лише у  деяких торгівельних мережах 
є альтернатива  — паперові пакети, та й 

то лише для певних видів товару. Чи запро‑
понують торгівельні мережі альтернативу? 
А базари і маленькі магазини?

Отже, ідея хороша, а  над оформленням, 
зрозуміло, треба помізкувати всім разом. 
Бо, вочевидь, йдеться про перші кроки по‑
ступової відмови від пластику, і не хочеть‑
ся, щоб хороша справа «ляснула» на почат‑
ковому своєму етапі.

Тобто багато залежатиме від рівня еко‑
логічної свідомості, і, можливо, навіть пев‑
ного аспекта соціальної відповідальності 
власників торгівельних мереж.

Втім, дехто з покупців уже й сам почав 
відмовлятись від поліетилену. Доводилось 
бачити в магазині дам, які приходили в су‑
пермаркети зі своїми торбинками з прозо‑

рої тканини і набирали в них овочі, крупи 
тощо. Дехто обзавівся торбинками зі зви‑
чайної бавовняної тканини. Але тут є нюан‑

си — одна власниця таких торбинок розпо‑
відала, що касири просили показати вміст 
набраного товару, і це не завжди зручно.

А як  же його величність великий пакет, 
у який зазвичай складаємо покупки? Ну так, 
багато хто з одноразового робить його 
багаторазовим, таким чином економля‑
чи насамперед свої кошти. Але тут якраз з 
альтернативою простіше. Нашити зручних, 
міцних і легеньких багаторазових торбинок 
для супермаркетів нескладно. За кордоном, 
наприклад, уже стає «не комільфо» ходити 
в  магазини з поліетиленовими пакетами. І 
дехто з наших співвітчизників, які живуть 

в зарубіжних країнах, кажуть, що все біль‑
ше людей, навіть просто виходячи з дому, 
кладуть у сумку чи кишеню зручну торбин‑

ку з нейлону — як в радянські часи 
люди брали «авоськи». Так, не з на‑
турального матеріалу, але легенькі 
й довговічні. До речі, такі нейлонові 
торбинки у деяких зарубіжних музе‑
ях навіть продаються як сувеніри — 
з пейзажними принтами чи лого 
музеїв, як, приміром, в Utzon Center 
данського Ольборга.

У нас  же використання багатора‑
зових торбинок для походів у мага‑
зини — поки що в початковій стадії. 
І тут зазвичай ініціативу виявляють 
невеликі магазини, які спеціалі‑
зуються на  продажу екопродуктів. 
Наприклад, торік один з магазинів 

у Вишгороді провів акцію «Всім торба!», де 
пропагував відмову від пластикових паке‑
тів у обмін на торбинки з натуральних ма‑
теріалів. А цьогоріч пішли далі — запропо‑
нували акцію оренди таких торбинок — для 
тих, хто просто забув «тару» вдома і не ба‑
чить сенсу купувати нову, а придбане в чо‑
мусь принести додому треба. А  одна така 
торбинка «економить» майже сто поліети‑
ленових пакетів.

…Свого часу швидко ми звикли до пакетів, 
які засмічують нашу землю, спокусившись 
зручністю. Чи швидко ми від них відмови‑
мось?..

Один поліетиленовий 
пакет розкладається 
в природі протягом 
100 років. При цьому 
в середньому людина 
використовує його 
лише 20 хвилин.

НОВАЦІЇ ДЛЯ КОМФОРТУ 
ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

П ерший в Україні Центр надання послуг з вивезення 
відходів Крамар ЕКО у місті Буча відвідали учасни‑
ки «Укрекоальянсу», які провели тестування послуг 

Центру.
Просторий офіс, зручні крісла і дивани для відвідувачів, 

дитячий куточок, достатня кількість ввічливих співробіт‑
ників, інтерактивна мапа, на якій відображається у реаль‑
ному часі, де знаходяться автомобілі з вивозу сміття.

Крім того, тут накопичується архів файлів, за яким мож‑
на встановити, коли на певнe вулиц. прибув спецавтомо‑
біль та забрав сміття. Такого в Україні ще не було.

В офісі кожен може перевірити свої рахунки, отримати 
консультації, пов’язані із цим напрямком роботи, придба‑
ти контейнери для сміття, спецпакети, укласти договір 
на вивезення відходів, і не лише побутових, а і будівель‑
них, великогабаритних, листя, гілля тощо.

Центр надання послуг з вивезення відходів надаватиме 
послуги з вивезення відходів для більш ніж 30 000 меш‑
канців, що проживають у Бучі, а також для місцевих під‑
приємств та громадських закладів.

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ІНФОРМУЄ!

К абінетом Міністрів України прийнято Постанову від 
27 березня 2019 р. № 309 «Про затвердження Поряд‑
ку використання у  2019  році коштів, передбачених 

у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей 
з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального пара‑
лічу», відповідно до  якої кожна дитина з інвалідністю 
внаслідок дитячого церебрального паралічу має право 
на проходження реабілітації в реабілітаційних установах, 
підпорядкованих Міністерству соціальної політики Украї‑
ни, за рахунок державних коштів.

Направлення дітей з інвалідністю внаслідок дитячого 
церебрального паралічу на  реабілітацію здійснюється 
в  управлінні соціального захисту каб. №  6  на  1  поверсі 
за адресою м. Буча, бул. Б. Хмельницького № 5/5 А, Пн‑Чт 
з 8.00–16.00, Пт‑8.00–15.00, щоденно.

Керівник управління праці Г. Назаренко
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 ВАРТО ЗНАТИ

СКИБА та КО ТЯГНУТЬ КЛАВДІЄВО В МИКУЛИЧІ.  
ГРОМАДА ХОЧЕ В БУЧУ!

 У СУСІДІВ

 Закінчення. Початок на стор. 1

К лавдієво‑Тарасівська територіальна 
громада поряд з іншими громадами 
в умовах докорінної перебудови сис‑

теми влади на місцях стоїть перед вибором 
щодо приєднання чи об’єднання із суміж‑
ними територіальними громадами  — Бу‑
чанською, Бородянською чи Микулицькою. 
Такий вибір гратиме для її жителів вирі‑
шальне значення, від нього будуть залежа‑
ти перспективи соціально‑економічного та 
культурного розвитку смт Клавдієво‑Тара‑
сове та с. Пороскотень на десятиліття впе‑
ред. А  ухвалені рішення визначать, в  яких 
умовах житимуть майбутні покоління їхніх 
мешканців.

Однак після того, як активні представники 
громади восени 2018  року ініціювали про‑
ведення обговорення щодо вирішення пи‑
тання про приєднання чи об’єднання із ви‑
щевказаними територіальними громадами, 
посадові особи селища (насамперед селищ‑
ний голова М. Скиба) та ряд депутатів Клав‑
дієво‑Тарасівської селищної ради, цинічно 
нехтуючи думкою своїх виборців, розпочали 
систематичні незаконні, а точніше — одверто 
злочинні дії, якими ставлять під загрозу пра‑
во всієї громади на добровільне самовизна‑
чення і вибір варіанта приєднання (об’єд‑
нання) із суміжними громадами.

Так, селищний голова 22.02.2019  незакон‑
но вніс зміни до  власного розпорядження 
про проведення громадських слухань від 
28.01.2019 (в  якому, як варіанти приєднання, 
були визначені Бучанська міська, Бородян‑
ська селищна та Микулицька сільська об`єд‑
нані громади). Внаслідок чого із порушенням 
закону позбавив громаду вибору, виключив‑
ши можливість голосування за Бучанську чи 
Бородянську територіальні громади (хоча 
така можливість базувалася на  ініціативах 
місцевих мешканців) і залишивши лише один 
варіант вибору — Микулицьку ОТГ.

В таких умовах тотального нехтування з 
боку чинної влади своїми законними пра‑
вами та інтересами територіальна грома‑
да була змушена стати на  шлях боротьби 
і всіма дозволеними законом способами 
боронити конституційне право на  вибір 
власного майбутнього. Зокрема, активними 
мешканцями селища в  судовому порядку 
було скасовано вищевказане незаконне 
розпорядження селищного голови, визна‑
но його дії протиправними та зобов’язано 
забезпечити вивчення пропозиції щодо 
приєднання до Бучанської ОТГ (рішення Ки‑
ївського окружного адміністративного суду 
від 11.05.2019 у справі № 320/1167/19).

Окрім того, на  підставі вищевказаних 
незаконних дій з грубими порушеннями 
законодавства було проведено громадські 
слухання щодо приєднання до Микулицької 
ОТГ. При цьому селищний голова підробив 
зразок картки для голосування, затвердже‑

ний селищною радою, чим скоїв злочин, пе‑
редбачений ст. 366  Кримінального кодексу 
України. А самі слухання супроводжувалися 
численними порушеннями, що по суті уне‑
можливило проведення об’єктивного голо‑
сування. За даним фактом зареєстровано і 
розслідується кримінальне провадження, і 
громада зробить все можливе для якнайш‑
видшого встановлення істини у  справі та 
притягнення до  відповідальності винних 
осіб.

І хоча селищний голова та депутати Клав‑
дієво‑Тарасівської селищної ради продовжи‑
ли незаконні дії, винісши нове рішення про 
надання згоди на приєднання до Микулиць‑
кої територіальної громади, активні жителі 
селища подали новий позов і зупинили дію 
цього рішення (ухвала Київського окружного 
адміністративного суду від 11.05.2019 у спра‑
ві № 320/2465/19). Таким чином, наразі ні се‑

лищний голова, ні селищна рада не  мають 
права проводити жодних дій та ухвалювати 
жодних актів щодо продовження процедури 
об`єднання в Микулицьку громаду.

Також, зважаючи на злочинні дії Клавдіє‑
во‑Тарасівського селищного голови та його 
пособників щодо скликання позачергової 
сесії та внесення на  її розгляд незакон‑
них проектів рішень, за  заявою активних 
мешканців Клавдієво‑Тарасівської громади 
органами Державного бюро розслідувань 
було зареєстровано кримінальне прова‑
дження за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою 
або службовим становищем) Кримінально‑
го кодексу України.

Однак навіть обурення власних вибор‑
ців та буква закону не зупинили так зване 
«керівництво» населеного пункту від 
продовження злочинних дій, від умисного 

невиконання судових рішень, ухвалених 
іменем України. Зазначені посадовці та 
депутати умисно, усвідомлюючи незакон‑
ний характер своїх дій, продовжують про‑
дукувати нові рішення, заводячи селище 
на  хибний шлях, результатом чого може 
стати повний колапс процесу децентралі‑
зації, гальмування соціально‑економічно‑
го та інфраструктурного розвитку грома‑
ди, позбавлення громадян права вільного 
та демократичного вибору свого майбут‑
нього, подальше зростання суспільної на‑
пруги та штучна дискримінація за  крите‑
рієм громадянської позиції.

Так, 31.05.2019  Клавдієво‑Тарасівська се‑
лищна рада схвалила проект ще одного 
протиправного рішення про добровільне 
об’єднання з Микулицькою ОТГ. При цьо‑
му дана ухвала не  пройшла обов’язкову 
процедуру громадського обговорення, 

що є грубим порушенням ч.  2  ст. 7  Зако‑
ну України «Про добровільне об’єднан‑
ня територіальних громад». Очевидно, 
що наступним кроком селищної влади 
стане подання вказаного проекту рішен‑
ня до  Київської обласної державної ад‑
міністрації для отримання висновку про 
його відповідність Конституції та законам 
України.

Однак в умовах абсолютно очевидної зло‑
чинності дій керівництва селища, підтвер‑
дженої відповідними рішеннями суду, ні 
про яку відповідність чинному законодав‑
ству не може йти мова! По суті, члени орга‑
нізованого злочинного угрупування на чолі 
з усім відомими персонажами, у своїх осо‑
бистих інтересах продовжують скоювати 
все нові і нові злочини, руйнуючи самі ос‑
нови місцевого самоврядування Клавдієв‑

ської громади.
У цьому їм сприяють і окремі заангажовані 

посадовці Київської облдержадміністрації, 
які, незважаючи на відверте плюндрування 
керівництвом та депутатами Клавдієво‑Та‑
расівської селищної ради законних прав, 
свобод та інтересів жителів, ідуть на повід‑
ку в  останніх і намагаються внести зміни 
до  Перспективного плану формування те‑
риторій спроможних територіальних гро‑
мад Київської області, включивши Клавдіє‑
во‑Тарасівську селищну раду до складу так 
званої Микулицької громади.

При цьому вказані «горе‑посадовці» жод‑
ним чином не врахували об’єктивні крите‑
рії формування спроможної територіальної 
громади, визначені Методикою формуван‑
ня спроможних територіальних громад, 
затвердженою Кабінетом Міністрів України 
(податкоспроможність відповідної громади, 

рівень розвитку інженерної та 
соціальної інфраструктури, іс‑
торичні, культурні, демографіч‑
ні зв’язки, позиція мешканців 
громади, тощо).

Натомість базові показники 
економічного та соціального 
розвитку свідчать про те, що 
Микулицька громада навіть по‑
ступається Клавдієво‑Тарасів‑
ській територіальній громаді, 
адже в  Клавдієвому проживає 
значно більше населення, ніж 
у  селі Микуличі. В  чому  ж тоді 
полягає суть такого об’єднан‑
ня, якщо мешканці смт Клавді‑
єво‑Тарасове та с. Пороскотень 
будуть утримувати централь‑
ну садибу, а  вона прийматиме 
всі ключові рішення щодо ви‑
значення їх майбутнього? На‑
решті, на  сьогодні Микулицька 
сільська об’єднана громада ще 
не  пройшла всіх етапів свого 
створення і не може розпочати 
функціонування. Її керівництво 
не  має жодного досвіду розбу‑
дови об’єднаної громади спіль‑
но із населеними пунктами, які 

воно хоче об`єднати з Микуличами. Втім, це 
не заважає окремим посадовцям обласно‑
го рівня малювати штучні кордони, котрі 
не  мають жодного стосунку до  реальної 
картини справ та інтересів клавдіївчан.

Відповідно, на сьогоднішній день жодних 
підстав для подання вищевказаного про‑
екту змін на  схвалення Київської облас‑
ної ради, а  в  подальшому на  затверджен‑
ня Кабінету Міністрів України, не  існує. І 
незважаючи на спроби так званої місцевої 
«влади» повернути хід історії назад, актив‑
ні мешканці Клавдіївської громади і надалі 
продовжать активно захищати свої права 
і послідовно відстоювати власний вибір. 
Правда та справедливість обов`язково пе‑
реможуть і час доведе правильність такого 
вибору — адже це вибір шляху до прогре‑
сивних реформ і змін! 

Однією з ключових реформ загальнодержавного рівня в Україні, що здійснюється на сучасному етапі, виступає реформа децен-
тралізації влади. В її основі лежить механізм створення об`єднаних територіальних громад, визначений Законом України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад».

  Оксана КУЧЕРЕНКО 
ПОГЛЯД

БУЧАНСЬКИЙ ЦНАП:  
вартість закордонного паспорта та ID-картки зросла, фото не вклеюють
Бучанський ЦНАП нагадує, що з 1 липня зросте вартість 
оформлення закордонного паспорта та  ID-картки. 
Крім того, в установі повідомляють, що у м. Буча при-
пиняють вклеювати фотокартки до  паспортів ста-
рого зразка.

Б учанський Центр надання адміністративних послуг і 
міська рада нагадують, що з понеділка, 1 липня, зро‑
сте вартість оформлення закордонного паспорта 

та  ID‑картки. Крім того, в установі повідомляють, що у м. 
Буча припиняють прийом документів на вклеювання фо‑
токартки по досягненню 25‑ти та 45‑ти річного віку.

Припинення вклеювання фото пов’язують з оновлен‑
ням цієї процедури  — «виключно за  підписом керівника 
Ірпінського МВ ЦМУ ДМС України у м. Києві та Київській об‑
ласті». За даною послугою можна звертатися, як раніше, — 
до паспортного столу в Ірпені (вул. Соборна, 2‑є).

А підвищення цін станется через те, що 1  липня стануть 
чинними нові, ухвалені Кабінетом Міністрів України, суми 

вартості послуг при оформленні паспорта.
Нижче наводимо перелік цін, які очікують на  бажаючих 

оформити паспорт.

При оформленні паспорта громадянина України у фор-
мі ID-картки:

до 20 робочих днів —  345 грн;
до 10 робочих днів —  471 грн.

При оформленні паспорта громадянина України для ви-
їзду за кордон:

до 20 робочих днів —  682 грн;
до 7 робочих днів —  1034 грн.

Зверніть увагу! ID-картка вперше оформлюється ви-
ключно за місцем реєстрації заявника.
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 ОФІЦІЙНО

ТРИВАЄ РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ БУЧАНСЬКОЇ ГРОМАДИ

Н а третьому засіданні стратегічної групи, повідомляє прес‑служба Бучан‑
ської міської ради, перший заступник міського голови Тарас Шаправ‑
ський у вступному слові зазначив, що робоча група чимало напрацюва‑

ла, вже проходять експертизи тощо:
— Будемо продовжувати плідно розробляти, і маємо перспективу наприкін‑

ці літа подати стратегію розвитку на розгляд місцевих депутатів. Задля роз‑
робки стратегії розвитку успішної громади вже опитали бізнес, розробили 
бачення громади (якою ми хочемо бачити громаду через 10 років), визначили 
стратегічні напрями, розробили цілі.

— Ми успішно дотримуємося термінів і плідно працюємо! Бучанська грома‑
да, яка одна з перших розробляє стратегію розвитку, є зразком для інших 
громад, — підкреслив Ігор Гірчак, консультант зі стратегічного планування.

Перед робочою групою стоїть непросте завдання — врахувати все, що необ‑
хідно для успішного 
розвитку: медич‑
ні, соціальні і еко‑
номічні питання, 
розвиток бізнесу і 
комфортного жит‑
тя, та багато інших 
напрямків. Одна з 
погоджених на цьо‑
му засіданні думок: 
всебічне сприяння 
розвитку пріори‑
тетних напрямків 
економіки.

 СВЯТО

ДВА АВТОМОБІЛІ — ПОДАРУНОК МЕДИКАМ 
З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

ДЕНЬ ГАВРИЛІВКИ: море вітань 
та позитивних емоцій

У Бучанській громаді, повідомляє офіційний 
сайт міської ради, урочисто відзначили свя‑
то медиків. Розпочалося воно неочікувано: 

ключі від двох нових автомобілів для Бучансько‑
го центру первинної медико‑ санітарної допомо‑
ги керівнику Оксані Джам вручив міський голова 
Анатолій Федорук.

Потім найкращі медичні працівники регіону от‑
римали Почесні грамоти Верховної Ради та Бучан‑
ського міського голови  — як вдячність за  напру‑
жений графік роботи, врятовані життя, збережені 
долі.

Футболку лідера цього дня на сцені під час уро‑
чистостей отримав Бучанський міський голова 
Анатолій Федорук, який цю галузь визначив у чис‑
лі пріоритетних під час впровадження реформ 
у громаді.

Вітання упродовж кількох годин лунали на  ад‑
ресу медичних працівників громади, які стоять 

на  варті здоров`я її мешканців. Народний артист 
України Мар’ян Гаденко та відомі артисти міста та 
всієї України дарували свій талант людям у білих 
халатах.

Мешканці Гаврилівки на Святу Трійцю відсвяткували День свого села.

М олитва, вітання в. о старости Олега Покрасьона, Бучанського міського го‑
лови Анатолія Федорука, представників населених пунктів громади, за‑
пашний коровай, подарунки багатодітним родинам, «золотим» родинам 

і молодим подружжям, кращим господарям, учасникам АТО, молодим мамам…
— Розвитку, добра і щасливої долі мешканцям і селу, — побажав у вітальному 

слові Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Свято щороку відкривають наймолодші мешканці прекрасного села — вихо‑

ванці «Волошки» і школярі, які зізнаються у любові до рідного краю, дякують 
тим, хто додає селу затишку і комфорту.

Радник Бучанського міського голови Віталій Бородай згадав про далекі роки, коли про такий розвиток 
у складі Бучанськоі ОТГ він не міг навіть подумати.

Сьогодні Гаврилівка успішно розвивається, про що у своєму виступі сказав і заступник керуючого спра‑
вами КОР Олександр Колодій. Він тут народився, а тому позитивні зміни бачить щоразу, коли поверта‑
ється у рідне село.

 МЕДИЦИНА

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛЕННЯ ІРПІНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО 
ШПИТАЛЮ ОЛЕКСІЙ ВОЛЯНСЬКИЙ:  
«Реабілітація — це командна робота»
Щорічно у третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. Про професію війського медика, реабілітацію бійців, 
роботу за стандартами НАТО, про людяність та взаємодопомогу з нагоди свята ми поспілкувалися з начальником клініки реабілітації 
Ірпінського військового шпиталю Олексієм Волянським.

Наша розмова розпочалась із привітання 
з професійним святом і побажання успіху 
в  роботі та задоволення від неї  — як мо‑
рального, так і матеріального. Далі пере‑
йшли до мотивів вибору професії.

Олексій Миколайович розповів, що 
на його вибір вплинув приклад батьків‑ме‑
диків та внутрішнє відчуття того, що меди‑
цина — це його покликання. Але при цьому 
він вирішив обрати специфічний напрямок, 
який, за словами медика, має певний поря‑
док та певні вимоги — не тільки до підлег‑
лих, але й до себе.

На його думку, лікар має бути людяним, 
порядним та скромним, а  військовий ме‑
дик  — ще й пунктуальним, вимогливим 
до себе та фізично «підтягнутим». Ну і, зви‑
чайно ж, обидва мають бути кваліфіковани‑
ми фахівцями своєї справи.

«У нас фронт  — тут. Ми «піднімаємо» 
поранених, «ставимо їх на ноги». Наша за-
дача — зробити все можливе, щоб поранені 
якомога швидше повернулись до військової 
служби або до  цивільного життя, якщо 
перше неможливо. Тому ми весь час удо-
сконалюємо систему реабілітації, щоб це 
завдання виконати», — розповів лікар.

Олексій Миколайович зауважив, що 
до  клініки реабілітації потрапляють вій‑
ськовослужбовці з найрізноманітнішими 
пораненнями і травмами, зокрема головно‑
го і спинного мозку, ураженнями перифері‑
йних нервів, після ампутацій.

«До 2014  року у  військовій медицині був 
такий рівень реабілітації, який нас не за-
довольняв. Із появою великої кількості по-
ранених треба було щось змінювати. Тому 
ми запозичили досвід країн НАТО та Євро-

пейського союзу», — розповів медик.
За словами лікаря, в Україні наразі бракує 

спеціалістів з реабілітації. Щоправда, вже є 
такі спеціальності як лікар з фізичної реа‑
білітаційної медицини, фізичний терапевт і 
ерготерапевт. Наразі в Естонії проводять під‑
готовку вчителів, які навчатимуть українських 
лікарів за стандартами Євросоюзу і США.

«Ми працюємо за стандартами Євросоюзу. 
У нас у шпиталі проводять регулярні тре-
нінги, які організовують за допомогою НАТО. 
Ми реалізовуємо мультидисциплінарний 
досвід», — розповів Олексій Миколайович. І 
пояснив його суть. Для реабілітації одного 
пацієнта залучають певний перелік фахівців. 
До них входить:

лікуючий лікар (наприклад, невролог те‑
рапевт чи травматолог  — в  залежності від 

того, які поранення 
у пацієнта);

медична сестра з 
лікувальної фізкуль‑
тури або спеціаліст з 
фізичної реабілітації 
(виконує обов’язки 
фізичного терапевта 
або ерготерапевта);

логопед (у  Євро‑
пі його називають 
speech therapist);

психолог;
дієтолог, хірург, травматолог, ортопед 

(за потреби).
«Таким чином, реабілітація — це команд-

на робота», — пояснив лікар.
«Основна мета — зробити пацієнта мак-

симально незалежним від оточуючих», — 
наголосив Олексій Миколайович.

Коли мова зайшла про те, які травми на‑
разі є найпоширенішими серед військових, 
лікар без роздумів відповів: вогнепальні 
ураження кінцівок (більше половини паці‑
єнтів), ураження голови (близько 30 %), тро‑
хи менше — тулуба та інших.

«Найдовше відновлюються пацієнти піс-
ля ампутації з ураженнями центральної і 
периферійної нервової систем. А щоб після 
ампутації підготувати пацієнта до  про-

тезування, зробити його і навчити хо-
дити з протезом, необхідно в середньому 
60 днів», — зауважив медик.

На запитання про те, що б він побажав ко‑
легам з нагоди професійного свята, Олек‑
сій Миколайович відповів: «Щоб те, що ви 
побажали, реалізувалося. Ну  і, звичайно  ж, 
міцного здоров’я. Щоб колеги не  хворіли. 
Тому що у  лікарів не  завжди є можливість 
слідкувати за своїм здоров’ям, тим більше 
у військових».

Завершенням нашої розмови стала спіль‑
на фотографія Олексія Миколайовича з па‑
цієнтом — ветераном АТО Дмитро Котовим. 
Лікар привітно запитав, чи можна з ним 
сфотографуватися, на  що ветеран з пова‑
гою відповів: «З Вами — звичайно, так!»

Лікар, тим часом, зауважив: «Ось хто 
справжній Герой. Дмитро в  минулому році 
на  протезах підкорив Говерлу. А  в  цьому, 
23 липня, знову йде, і бере з собою 20 атов‑
ців. Втрата кінцівок, звичайно, є великим 
стресом, але потрібно пам’ятати, що життя 
на  цьому не  закінчується. Необхідно просто 
жити далі. І підтримувати один одного. З цією 
метою до нас періодично приїжджає Упов‑
новажений Президента з питань реабіліта‑
ції учасників АТО Вадим Свириденко, який 
пережив ампутацію всіх кінцівок. Він вселяє 
у бійців надію, надихає їх». 

  Юлія ГАПОН 
ПОГЛЯД

“ Основна мета — зробити 
пацієнта максимально 
незалежним від оточуючих

ДЕРЖАВНА ЗЕМЛЯ  — У КОМУНАЛЬНУ 
ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДИ

З накова подія у житті Бучанськоі ОТГ відбулася у червні: реальні чергові кро‑
ки впровадження реформи децентралізації знайшли своє продовження.
Відповідно до розпорядження Кабміну від 31 січня 2018 № 60‑р «Пи‑

тання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 
громад» відбулася передача земель сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну власність Бучанськоі ОТГ, що розташовані 
в межах Гаврилівського старостинського округу.

Водночас відбулося підписання акту прийому передачі Головним управлін‑
ням Держгеокадастру у Київській області земельних ділянок сільськогоспо‑
дарського призначення із державної у комунальну власність.

Голова Щербак О. І. та колектив Бучанської міської організації 
інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій висловлює 
щиру подяку головному лікарю в/ч А2923 Кіху А. Ю., а також Белага 
В. В., Рудакову М. І., Шутовичу В. С., Литвинко Н. П., Волянському О. М. 
та всім лікарям за вагомий внесок у військово-патріотичне вихо-
вання молоді.

Зокрема за неодноразово проведені теоретичні та практичні за-
няття з надання першої долікарської допомоги зі старшокласни-
ками всіх ЗОСШ м. Бучі, проведення практичних занять з сучасної 
тактичної медицини, за активну громадську позицію.
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 ФОТОФАКТ

У БУЧІ «НА ГАРЯЧОМУ» ЗАТРИМАЛИ 
БАРСЕТОЧНИКА, ЯКИЙ ПОЦУПИВ 
З ІНОМАРКИ 2500 ГРИВЕНЬ

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

Н а парковці одного з торгівельно‑роз‑
важальних центрів Бучі барсеточ‑
ник пробрався до  салону автомобіля 

Toyota, виламав ножицями ручку бардачка 
та поцупив 2500 грн.

Працівники карного розшуку затримали 
зловмисника «на гарячому» під час профі‑
лактичного рейду по автопарковках.

Крадієм виявився 48‑річний уродженець 
іншої держави без постійного місця прожи‑
вання на території України.

Його затримано в  порядку ст. 208  КПК 
України та доставлено до місцевого відділку 
поліції. Повідомлення про це направлено 
до посольства Грузії.

За цим фактом відкрили кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кри‑
мінального кодексу України.

Також правоохоронці перевіряють при‑
четність затриманого до  вчинення анало‑
гічних злочинів на території нашої області.

Поліція Київщини попереджає: ставте свої 
транспортні засоби на спеціалізованих сто‑
янках, що охороняються, не залишайте у са‑
лоні цінні речі.

Джерело: відділ комунікації поліції 
в Київській області

Облаштування пішохідної зони з лавочками у Бучі по вул. Енергетиків.  
Фото: Бучанська міська рада

У ряд спільно з Асоціаці‑
єю міст України презен‑
тували проект‑конкурс 

культурно‑мистецьких проек‑
тів для громад з населенням 
до 50 тисяч осіб «Малі міста — 
великі враження».

Проект покликаний підтри‑
мати культурний спадок та 
залучити можливості децентралізації для 
перетворення їх на  креативні центри з 
власним унікальним культурним потенціа‑
лом.

На грантовій основі переможці отримають 
кошти під креативні індустрії, котрі здатні 
об’єднати спільною ідеєю сотні та тисячі 
людей.

Цьогоріч суттєво збільшилося фінансу‑
вання конкурсу. У державному бюджеті пе‑
редбачили 50 млн грн.

З‑поміж численних претендентів, перемо‑
гу у І етапі конкурсу здобули:

Бучанська ОТГ — Реконструкція Музею ви‑
датних діячів науки та творчості ім. Є.О. Па‑
тона, м.Буча.

м. Буча  — Культурно‑мистецький проект 
«Парк мистецтв».

м. Переяслав‑Хмельницький — Фестиваль 
мистецтв «Переяслав крізь століття», приу‑
рочений відзначенню 140‑річчя від дня на‑
родження українського композитора Павла 
Сениці.

смт. Згурівка  — Фестиваль «Шляхами Ко‑
чубея».

м. Славутич — Фестиваль класичної, хоро‑
вої та духовної музики «OrganClassiсFest — 
Slavutich».

м. Славутич  — Арт‑резиден‑
ція «Сюрреалізм у  просторі 
постмодернізму Славутича».

м. Тетіїв — Джазовий фести‑
валь Філа Спіталні.

смт. Ворзель  — 
«TOUCHCULTURE: ДІДЖИ‑
ТАЛЬНЕ ВІКНО В  КУЛЬТУРУ 
ВОРЗЕЛЯ».

Фурсівська ОТГ  — «Фурсівський ди‑
вокрай».

До ІІ етап конкурсу «Малі міста  — великі 
враження» 2019 пройшли 3 проекти з Київ‑
щини:

м.Буча  — Культурно‑мистецький проект 
«Парк мистецтв».

м.Славутич  — Арт‑резиденція «Сюрреа‑
лізм у просторі постмодернізму Славутича».

смт Ворзель  — «TOUCHCULTURE: ДІДЖИ‑
ТАЛЬНЕ ВІКНО В КУЛЬТУРУ ВОРЗЕЛЯ».

Нагадаємо, минулого року пілот конкурсу 
«Малі міста — великі враження» було реа‑
лізовано Асоціацією міст України та Укра‑
їнським центром культурних досліджень 
за  фінансової підтримки Міністерства 
культури України. Ідея проекту належить 
ГО «Інститут культурної політики». Кон‑
курс підтримав Прем’єр‑міністр України 
Володимир Гройсман. У  рамках проекту, 
шляхом проведення відкритого конкурсу, 
експертною радою Міністерства культу‑
ри України відібрано 8 зі 158 проектів для 
впровадження пілотних культурних стар‑
тапів, що пов’язані із культурною спадщи‑
ною. До експертної ради конкурсу увійшов 
виконавчий директор Асоціації міст Украї‑
ни Олександр Слобожан.

 ФУТБОЛ. ВІДКРИТИЙ  ЧЕМПІОНАТ БУЧАНСЬКОЇ ОТГ

ДЕСЯТЬ ТУРІВ ПОЗАДУ — КЛАВДІЄВО ЛІДИРУЄ

В ідбулися матчі чер‑
гового, 10‑го туру, 
відкритого чемпіо‑

нату Бучанської ОТГ з фут‑
болу. 

Ось їхні результати: ФК 
Чемпіон — ФК Фенікс –5:3, 
ФК Арсенал — ФК Олімпік 
–1:0, ФК Буча‑03 — ФК Зд‑
виж‑Блиставиця –9:0, ФК 
Eurostone — ФК Зірка –10:1, 
ХФК ІБЦ — ФК КАтаН — 0:3, 
ФК Курсор ‑ФК Буча‑Квар‑
тал — 1:3.

Турнарна таблиця чемпі‑
онату піля 10‑го туру має 
такий вигляд:

У БУЧІ ГОРІЛИ СКЛАДИ СЕКОНД-ХЕНДУ

ЗА ПОМСТУ ЗА ОБРАЗУ — 7 РОКІВ В’ЯЗНИЦІ: 
засудили жінку, яка в Бучі зарізала свого співмешканця

23 червня зранку у  Бучі 
сталася масштабна по‑
жежа  — загорілись ме‑

талеві ангари площею 1600  кв. м. 
Чорний стовп диму закривав пів‑
неба.

Користувачі соцмереж висува‑
ли різні версії, що ж то загорілось. 
Перші говорили, що склади се‑
конд‑хенду, другі  — металобаза, 
треті  — аптечні препарати. Згодом 
у  ГУ ДСНС України в  Київській об‑
ласті повідомили, що загорівся 
все  ж склад з одягом, який був 
у вжитку. «Про загорання нам пові-
домили о 7:41. Пожежникам вдалося 
до  9:00  локалізувати полум’я», — 
повідомили рятувальники.

Також вони уточнили, що на міс‑
ці працювало 9  одиниць техніки 
та більше 30 пожежників. Гасіння 
ускладнювалося тим, що ряту‑
вальникам доводилося розгріба‑
ти гори тліючого одягу «вручну». 
Постраждалих у пожежі немає.

І рпінський відділ Києво‑Святошинської місцевої прокуратури підтримав обвинувачення 
у кримінальному провадженні стосовно 52‑річної жінки.

Її обвинувачують у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило 
смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Як відомо, 16 листопада 2018 року в Бучі за місцем свого проживання згадана особа разом 
зі своїм співмешканцем та сусідом розпивали спиртне.

Між цивільним подружжям виник конфлікт. Чоловік почав ображати дружину та намагав‑
ся її вдарити. Але сусід заступився за жінку. Він ударив її кривдника по обличчю та вирушив 
додому.

Жінка, яка залишилася наодинці зі своїм співмешканцем, захотіла помститися за образи. 
Тому взяла ножа та завдала чоловікові два удари в ногу.

Потім вона пішла до сусіда, щоб продовжувати пиячити. 58‑річний потерпілий від нане‑
сених травм помер.

Ірпінський міський суд виніс вирок — 7 років позбавлення волі.
Джерело: прес-служба прокуратури Київської області

ДО ІІ ЕТАП КОНКУРСУ «МАЛІ МІСТА — 
ВЕЛИКІ ВРАЖЕННЯ» 2019 ПРОЙШЛИ 
3 ПРОЕКТИ З КИЇВЩИНИ
Малі міста у всьому світі є зберігачами культурної спадщини та національної іден-
тичності



7БУЧА 27 червня 2019 року • спецвипуск
 ФЕСТИВАЛІ

ВАШУ КВАРТИРУ ВЖЕ 
ПІДКЛЮЧЕНО ДО МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ КАБЕЛЕМ ETHERNET 
АБО ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ADSL 
ІНШОГО ОПЕРАТОРА?

В акції беруть участь абоненти всіх багатоквартирних 
будинків, що були підключені на момент подачі заяви 
на включення.

Для участі у акції Абоненту необхідно:
вказати номер діючого Договору з попереднім про‑

вайдером під час оформлення Договору на підключен‑
ня послуг у одному з офісів Компанії, за телефоном або 
на сайті.

Пункти обслуговування абонентів:
м. Буча, вул. Жовтнева, 66A (ТЦ Буча‑Пасаж, 3‑й по‑

верх); тел.: (044) 377‑7‑377 (044) 363‑7‑377
Акція діє до 31.12.2019

СИЛА МИСТЕЦТВА ЄДНАЄ НАРОДИ: хори із Блиставиці 
та Гаврилівки на етнофестивалі у Тячеві

Народні колективи «Блиставчанка» (Блиставиця) та «Співуче Полісся» (Гаврилівка) узяли 
участь у першому масштабному етнофестивалі «Тячів Фест 2019»

М етою дійства, що пройшло на Закар‑
патті, є популяризація народного 
мистецтва, збереження культур‑

но‑мистецьких цінностей та ознайомлення 
з національними надбаннями міст‑побра‑
тимів Тячева.

Одним з них і є Буча. А до Бучанської об’єд‑
наної територіальної громади увійшли Бли‑
ставиця та Гаврилівка.

Організатори запросили тих, хто любить 
народний танець, пісню, музику, черпає на‑
тхнення в  дивовижних витворах майстрів 
прикладного та ужиткового мистецтва.

На площі проводилися майстер‑класи, ек‑
спонувалася художня виставка митців Тяче‑
ва у картинній галереї ім. Шімона Голлоші.

Родзинкою концертної програми стали 
виступи гостей — фольклорних колективів 
з міст‑побратимів Тячева. Це наші народні 
хори «Блиставчанка» та «Співуче Полісся».

А також танцювальні колективи «Тийб 
лаб» з м. Пештсентлеврінц — Пештсентімре, 
18  р‑н Будапешту, м. Ясберень, «Гімеш» з 
м. Балмазуйварош (Угорщина), «Черховчан» 
з м. Бардієво (Словаччина), дитячий фоль‑
клорний фестиваль «Яцкове» з м. Яблунков 
(Чехія).

На фестивалі хоча й лунали різні мови, 
але усіх поєднала велика сила мистецтва — 
народна музика, пісня, танок.

 ОФІЦІЙНО

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СКАСУВАВ ШКІЛЬНУ ФОРМУ

П резидент України Володимир Зеленський скасував обов’язкове носіння шкільної 
форми для учнів середніх шкіл. Глава держави визнав недійсним указ від 1996 року. 
Про це сказано на сайті адміністрації президента.

15 квітня 2019 року на сайті Електронних петицій було розпочато збір підписів за скасу‑
вання обов’язкового носіння шкільної форми, яку ініціювали батьки учнів середніх шкіл. І 
хоча вона не набрала потрібної кількості голосів, 19 червня, на сайті АПУ з’явився список 
законопроектів, які втратили чинність. Серед них нормативний акт, підписаний ще за пре‑
зидентства Леоніда Кучми: «Указ Президента України від 12 червня 1996 року № 417 «Про 
шкільну форму для учнів середніх навчальних закладів».

Батьки вважали цей указ дискримінаційним, оскільки спочатку він задумувався для забез‑
печення дітей недорогою шкільною формою, а соціально незахищені категорії населення 
мали отримувати її безкоштовно. Однак з тих пір шкільна форма стала настільки дорогою, 
що її придбання стало суттєво позначатися на бюджеті родин з дітьми шкільного віку.

Зазначимо, що користувачі мережі в коментарях розійшлися в думках щодо такого рішен‑
ня. Дехто вважає, що форма дисциплінує і не дає можливості «матеріально виділитися», 
деякі закликають президента ухвалювати рішення, що стоються безпеки дітей. Але багато 
хто все ж підтримує таке рішення, котре звільнить дітей від обов’язкового «просиджування 
за партами в синтетиці».



8 БУЧА27 червня 2019 року • спецвипуск

ТОВ «Інформаційна Агенція “Погляд”»
код ЄДРПОУ 40795221
Юр. адреса: 08293, м. Буча, вул. Некрасова 9в.
Поштова адреса:  08200, м. Ірпінь,
вул. Привокзальна площа, 3
р/р 26005043100447 в АТ «Піреус Банк МКБ»
МФО 300658

Головний редактор:
Юлія ГАПОН
Відповідальна за випуск: 
Альона ТКАЧЕНКО
Телефони редакції:  
+380 (50) 983-18-73
+380 (63) 873-37-96; 

Кореспондентський 
пункт у м. Вишневе: 
вул. Лесі Українки, 86, 
тел.: +380(63) 700-18-86.
E-mail: gazeta@poglyad.tv 
Сайт: www.poglyad.tv

Газета, свідоцтво: КІ №1658 від 20.02.2017 року

Засновник: Олексій ЗІНЕВИЧ
Газета 
розповсюджується 
безкоштовно

Відповідальна за випуск: Юлія ГАПОН
Телефони редакції:  
+380 (50) 983-18-73; +380 (63) 787-37-96
Телефон для реклами: +380 (96) 256-13-96
E‑mail: gazeta@poglyad.tv 
Сайт: www.poglyad.tv

Віддруковано:
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед», 
м. Вінниця, вул. Чехова, 12А. 
Тел. (0432) 55-63-97. Наклад 30 000 
Зам. 1916601.

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП  ДОЗВІЛЛЯ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ: історія та цікаві факти

Овен. Для Овнів насту‑
пає пора великих поку‑
пок і рішучих змін. Го‑

роскоп на липень 2019 року обі‑
цяє вам великий заряд енер‑
гії і активності, яка пророчить 
кар’єрний ріст та поліпшення 
матеріального становища.

Телець. Для Тельців на‑
стає сприятливий час, 
щоб розставити пріо‑

ритети і, позбувшись зайво‑
го, зосередитися на головно‑
му. Активний вплив Марса на‑
повнить вас енергією, про‑
те направити її краще на свій 
внутрішній світ.

Близнюки. Близнюки 
в липні будуть активні 
і дуже щасливі. Однак 

пам’ятайте, що безкоштовний 
сир буває тільки в мишоловці! 
Так що не приймайте імпуль‑
сивних рішень — вони можуть 
виявитися необачними.

Рак. Представникам 
цього знака зодіаку го‑
роскоп на липень обі‑

цяє успіхи в особистому житті. 
Тому використовуйте сприят‑
ливий час, щоб зміцнити від‑
носини зі своєю другою по‑
ловиною. Якщо ви самотні — 
у вас є шанси зустріти пару.

Лев. Для Левів в лип‑
ні настане спокійний 
час. Небажано почи‑

нати нові справи і робити ве‑
ликі покупки. Краще доведіть 
до кінця те, що відкладали в 
«довгий ящик».

Діва. Для Дів липень 
готує безліч романтич‑
них переживань. Якщо 

ви самотні — це дуже спри‑
ятливий час, щоб зустріти 
«свою» людину. Ну, а якщо ви 
вже знайшли пару, можливо, 
саме зараз ваша любов за‑
грає новими фарбами.

Терези. Весь місяць 
Терези будуть перебу‑
вати в гармонії з со‑

бою і оточуючими. Це най‑
кращий час для налагоджен‑
ня ділових зв’язків. Тож зо‑
середьтеся на роботі: можли‑
во, вам надійдуть нові пропо‑
зиції.

Скорпіон. У липні 
Скорпіони відчують 
приплив енергії і рі‑

шучості через сильний вплив 
Марсу. Тож зосередьтеся на 
кар’єрі, проте намагайтеся 
бути терплячими і уважними 
у сімейному колі.

Стрілець. На представ‑
ників цього знаку в лип‑
ні чекає продуктивний 

період. У цьому місяці не ви‑
ключені і кар’єрні зміни: ваші 
завзятість і старання будуть по‑
мічені і оцінені.

Козеріг. Чого в лип‑
ні Козероги точно не 
зазнають, так це нудь‑

ги. Їх чекає насичений подія‑
ми період. Не виключено, що 
представники цього знака 
переглянуть деякі свої жит‑
тєві цінності і вирішать інак‑
ше розставити пріоритети.

Водолій. Для пред‑
ставників цього зна‑
ка гороскоп на ли‑

пень 2019 року обіцяє вели‑
кі можливості – як в особи‑
стому житті, так і в профе‑
сійній сфері. Це хороший пе‑
ріод, щоб підвищити загаль‑
ну якість життя.

Риби. Рибам гороскоп 
на липень 2019 року 
обіцяє чималі можли‑

вості. Вплив Марса зарядить 
представників цього знака 
енергією і натхненням, яке 
захочеться негайно пустити в 
корисне русло.

Липень
Місяць обіцяє бути напруженим, активним і багатим на події. 
Позначається поєднання енергії Сонця і впливу Марса — 
гримуча суміш…

Щороку 28 червня Україна відзначає День Конституції.
Як приймали Конституцію
У червні 1996  року було прийня‑

то Конституцію України. Це сталося 
на  п’ятий рік після проголошення 

незалежності. У ніч з 27 на 28 червня Верховна Рада після 
багатомісячних дебатів ухвалила Конституцію, яка заміни‑
ла стару, радянського взірця 1978 року. Під час голосування 
«ЗА» висловилися 315 парламентарів. Згодом процес ухва‑
лення Закону став називатись «конституційна ніч».

7 цікавих фактів про Конституцію
• День Конституції України — єдине державне свято, за‑

кріплене в самій Конституції.
• Україна була останньою з колишніх радянських рес‑

пуб  лік, яка прийняла нову Конституцію.
• «Батьком» Конституції незалежної України називають 

народного депутата Михайла Сироту.
• Загалом до  кожної зі статей було понад 2000  заува‑

жень та пропозицій. Всі вони поступово ставилися 
на голосування. Кожен з їхніх авторів міг висловлю‑
вати свої міркування.

• Аби прийняти Конституцію ВР безперервно працюва‑
ла близько 24 годин.

• Чинна Конституція України складається з 15 розділів 
та 161 статті.

• За 21 рік до Конституції України внесли 6 змін. Востаннє 
вони були внесені 2 червня 2016 в частині правосуддя.

СКІЛЬКИ ВІДПОЧИВАТИМУТЬ УКРАЇНЦІ НА ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ
День Конституції України відзначаємо у п’ятницю 28 червня, який буде вихідним 
днем.
Отож загалом матимемо 3 вихідних.
До речі, у червні в українців було лише 18 робочих і 12 вихідних днів.
Більш того 27 червня рекомендовано зробити коротким робочим днем.

 СМАЧНОГО!

ЦІКАВІ ІДЕЇ НА ВИХІДНІ: де можна відпочити

КАВОВИЙ ЛИМОНАД
Для сиропу: по  1  склянці цукру та води; 

цедра одного лимона.
Для лимонаду: 

1,5 склянки кави; 
по  1  склян‑
ці лимонного 
соку та сиропу; 
2  склянки то‑
ніку (будь‑яко‑
го газованого 
напою); куби‑
ки льоду.

Почніть з про‑
стого сиропу. 

Можете одразу варити його про запас: він 
добре зберігається і здатний доповнити 
будь‑який літній коктейль. У  каструльку 
всипте цукор, додайте лимонну цедру і за‑
лийте все водою. Залиште на вогні до за‑
кипання і повного розчинення цукрових 
кристалів. Процідіть і зберігайте готовий 
сироп в добре закупореній пляшці в холо‑
дильнику.

Вичавіть склянку лимонного соку (при‑
близно 2,5  лимона). З’єднайте каву з си‑
ропом і лимонним соком, а потім залийте 
тоніком.

БУРЯКОВА ОКРОШКА
Інгредієнти: зелена цибуля, кріп, 

3–4 яйця, 300 г огірків, 1 пучок редису, 1 бу‑
ряк, 200 г помідорів, 1–2 картоплини, 150 г 
ковбаси, оцет, цукор, сіль сметана або ма‑
йонез — за смаком.

Очистіть бу‑
ряк, наріжте 
на  смужки і 
залийте во‑
дою, поставте 
варити до  го‑
товності. Після 
цього в готовий 
відвар додай‑
те за  смаком 
оцет і залиште 
до  охолоджен‑

ня. Відваріть яйця, картоплю і теж охоло‑
діть. Зелену цибулю і кріп дрібно наріж‑
те, додайте нарізані кубиками ковбасу, 
огірки, яйця, картоплю, редис, нарізані 
помідори, посоліть за  смаком. У  буря‑
ковий відвар додайте цукор за  смаком. 
Готову окрошку розкладіть по тарілках і 
залийте відваром, додайте сметану або 
майонез.

Якщо до  відпустки ще далеко, 
а  на  довгих вихідних хочеться, дійс-
но, відпочити, пропонуємо вам цікаві 
варіанти для міні-подорожей, куди 
можна поїхати на день.

Місто-музей — Переяслав-Хмель-
ницький

Це одне з найдавніших міст Київської 
Русі, столиця історичного Переяслав‑
ського князівства. А  також місто‑му‑
зей: тут дуже багато різних експозицій, 
які дозволять вам поєднати культурну 
програму з відпочинком на природі.

Етно-відпочинок у с. Бузова
В цьому невеличкому, але затишно‑

му селі знаходиться етнографічний 
комплекс «Українське село». Цікаві 
експозиції, майстер‑класи та невелич‑
кий зоопарк — тут є все для комплек‑
сного сімейного відпочинку.

Страуси у Ясногородці
В селі Ясногородка розташована 

«Долина страусів»  — страусина фер‑

ма і міні‑зоопарк. Відвідування ферми 
можна поєднати з відпочинком на Ки‑
ївському морі.

Мандрівка через віки — Трипілля
Село Трипілля зацікавить любителів 

історії та археології, а також дослідників 
повстанських місць на Київщині. Серед 
найважливіших пам’яток Трипілля  — 
унікальні музеї та таємнича Дівич‑гора.

Атмосфера Київської Русі
Ви хотіли б побувати в Стародавньо‑

му Києві і відчути атмосферу Київської 
Русі 5–13  століть? Сьогодні це стало 
можливим завдяки грандіозній ре‑
конструкції на 10 гектарах під Києвом. 
«Парк Київська Русь» знаходиться 
в  історично значущому місці, у  с. Ко‑
пачів, згаданому в літописах, яке мак‑
симально відповідає ландшафту і пов‑
торює рослинність Древнього Києва 
тисячолітньої давності.

Неймовірна романтика природи 
в Олександрії

Державний дендрологічний парк 
«Олександрія»  — найбільший ланд‑
шафтний парк в Україні, побудований 
в період Нового часу (18–19 століття). 
Парк графської родини Браницьких 
став культовим місцем для відомих 
людей того часу: поетів, художників, 
державних діячів. Знаходиться він 
у Білій Церкві

Загадковий Коростишівський кар’єр
Якщо ви готові до мандрівки за межі 

Київської області, Коростишівський 
кар’єр  — чудовий варіант для актив‑
ного відпочинку в  теплу пору року. 
У невеликого містечка є власні пам’ят‑
ки, а також старовинний костел, а го‑
ловне — гранітний кар’єр, де можна 
зробити незабутні світлини.

Місто з неймовірною історією — Ко-
ростень

Лише кілька годин на  електричці і 
можна потрапити у  місто з приголо‑
мшливою історією. Місто було засно‑
ване в 8 столітті під ім’ям Іскоростень. 
Назва міста означає: «з‑кори‑стіни». 
У 945 році війська князя Мала, які пов‑
стали проти нестерпних поборів київ‑
ського князя Ігоря, здобули перемогу 
над княжим військом, а  самого Ігоря 
вбили. За це дружина князя Ольга по‑
мстилася древлянам — захопила Іско‑
ростень і спалила місто. Здається, лише 
ця історія знайома всім ще зі шкільних 
лав, варта того, аби відвідати це місто.


